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Petrőczi Éva

Egy magyar puritán „bestseller” 

Pápai Páriz imre: Keskeny út

Érdekes és jellemző eltérés a külföldi és a hazai puritanizmuskutatás között – sok 
egyéb mellett – az e vonzáskörbe tartozó kegyességi műveket tárgyaló tudomá-
nyos munkák nyelvezete. Különösen szembeötlő, hogy míg az angolszász szak-
irodalomban hosszú ideje kanonizált kifejezésként, sőt lexikoncímszóként jelenik 
meg e szókapcsolat, addig nálunk a szemérmes „sok kiadást megért”, „sokat 
használt, népszerű olvasmány”, illetve legfeljebb „sikerkönyv” áll a külföldön ré-
gen általánossá vált „puritan bestseller” helyett. ennek az óvatos nyelvhasználat-
nak számos oka lehet: egyrészt a nálunk oly sokáig modellértékű német irodalom-
történeti és teológiai szaknyelv az angolénál merevebb és hivatalosabb stílusa. 
Másfelől viszont – különösen egyházi publikációk esetében – még a puritán egy-
szerű stílus, ama nagyhatású plain style tudatos mai örökösei is óvatosan bánnak 
minden olyan szóval, amelynek nyomán a komolytalanság és felületesség, netán 
az olcsó zsurnalizmus, egyszóval a túlhajtott világiasság vádja illetheti őket. Épp 
ezért érezzük most feltétlenül szükségét annak, hogy az e dolgozat címében sze-
replő, a hazai fülnek talán túl frivol „puritán bestseller” rövid apológiájával kezd-
jük mondandónkat. a Puritans and Puritanism in Europe and America alapos és terje-
delmes, szakmai közönségnek szánt enciklopédia1 puritan bestseller szócikke 
kifejezetten komoly értelmezését adja e kiadványtípusnak, amelybe az általunk 
vizsgált magyar puritán sikerkönyv is tartozik: 

az olvasás központi szerepe a puritánok számára, különösen a megtérés és az is-
tenes élet kialakítása szempontjából, kiterjedt piacot biztosított mindama elérhető 
könyvek számára, amelyek a hittételek magyarázatát adták, s lelki megerősítést és 
tanácsot is kínáltak. a puritánok hittek abban, hogy az olvasás nem csupán kiegé-
szíti az istentiszteleteket és imádságokat, de rendelkezik egy olyan kvalitással, 
amely segít könnyebben meghallani az isteni elhívást: az írás és az olvasás ismere-
te egyaránt hitéleti kötelességek voltak, s egyszersmind a megnyugvás forrásai a 
megpróbáltatások idején (…) a puritán bestsellerek az egyéneket és a családokat 
a keresztyéni élet modelljeivel látták el, amelyek megerősítették őket hitükben és 
együvé tartozásukban (…) a puritán bestseller kifejezés olyan kézikönyvekre utal, 
amelyeket egy puritán élete során újra meg újra elolvasott. a puritánok számára az 

1 Francis J. Bremer, tom WeBster, Puritans and purtanism in Europe and in America, Santa Barba-
ra, ABC–Clio, 2005, 501–502.
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olvasás isten szavát hozta el életükbe és a Szentlélek erejét az emberek házatájára 
és mindennapjaiba.2 

a szócikk szerzője, Stephanie Sleeper az egyik legnevesebb puritán szerzőt, 
richard Baxtert is segítségül hívja mondandója megerősítésére: „ahogyan richard 
Baxter is írja, a könyvek otthonteremtők, jelenvalók, állandóak, igazságtévők, he-
lyénvalók és hatalommal bírók.”3 a fenti lexikonon kívül az utóbbi évtizedek 
számos további angol nyelvű értékelésében találkozhatunk a fenti kifejezéssel, s 
annak különböző változataival. eamon Duffy például a „Penny Godlies”, azaz 
„filléres vallási irodalom” kifejezést is használja: The Godlie and Multitude in Stuart 
England. igaz, ő ezzel a névvel nem a Baxter és Pápai Páriz kategóriájú munkákat 
illeti, hanem a rövidebb, könnyedebb vallásos kiadványokat, játékosan szólva: a 
Xvii. század „Harlequin sorozatait”, amelyek, ahogyan írja, „cél (térítési szán-
dék) és haszonszerzés házasságából születtek”.4

végül – immár megnyugtatóan lezárandó a „használhatjuk-e a puritán best-
seller kifejezést?” dilemmáját – alexandra Walshamnak a Xvii. századi angol, de 
a korabeli magyar puritán irodalomra is érvényes gondolatait idézzük: „a ki-
nyomtatott szó mint térítési eszköz iránti puritán lelkesedés a Xvii. század 
előrehaladtával csak növekedett [idézi Walsham Samuel clarke-ot] (…) richard 
capel (Gloucestershire) a saját tájszólásukban beszélt a szegény falusiakhoz, hogy 
isten közelségét jobban érzékelhessék.”5 

az eddigiekben elmondottak talán elfogadhatóvá teszik a Keskeny útra vonat-
kozó mondandónkat. e mű sokoldalú vizsgálatára – igaz, annak nem eredeti, 
hanem 1898-as baptista kiadását elemezve – Szigeti Jenő vállalkozott. az ő egyik 
kutatási területe a történeti protestáns egyházaktól függetlenül keletkezett ma-
gyar paraszt-ecclesiolák létrejötte, amelyeknek az életében a Xvii. századi puri-
tán művek színe-java (hol eredeti, hol átigazított változatban!) jelen volt. Fel kell 
idéznünk Szigeti 1973-as Keskeny út-tanulmányának a hetvenes években még új-
donságnak számító gondolatát, mint becses eszmetörténeti relikviát, abból az 
időszakból, amikor a kommunikáció nálunk még nem számított önálló tudomá-
nyos diszciplínának: „Érdekes lenne egy-egy falu régi vallásos könyveit módsze-
resen összeírni, összegyűjteni, feltárni hatásukat, funkciójukat, a falu kommuni-
kációs rendszerében.”6 Ugyancsak Szigeti Jenő igyekezett tisztázni a Keskeny út 
kiadásainak számát, amely a Xvii–Xviii., sőt valamelyes szövegmódosítások-

2 Uo., 501.
3 Uo., 501.
4 eamon Duffy, The Godlie and Multitude in Stuart England, Manchester, Manchester University 

Press, 1986, 47–48.
5 alexandra WAlshAm, Providence in early modern England, Oxford, Oxford University Press, 1999, 56.
6 szigeti Jenő, Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön (Pápai Páriz Imre „Keskeny 

út”-jának baptista kiadása), ethn, 84(1973), 332–371.
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kal még a XiX. században is tartotta sikerkönyv-pozícióját. az ő véleménye sze-
rint a Szinnyei József által megállapított tizenkét kiadásnál is többször látott e 
könyv nyomdafestéket.7 Szigeti számadata harmóniában van a Régi mag yarországi 
nyomtatványok (1636–1655)-ban olvasható „tíznél több kiadást megélt”, még min-
dig nem igazán pontosított statisztikával.8

az 1619-ben Pápán született, majd hazai tanulmányait követően apafi Mihály 
későbbi erdélyi fejedelem mellett nevelősködő, s peregrinációja során 1645. július 
21-én a franekeri egyetemen, majd augusztus 31-én Leidenben matrikulált, jeles 
munkáját először 1647-ben Utrechtben megjelentető szerző nagyhírű, már-már 
legendás alakja lett a hazai puritán kultúrának. erről tanúskodik többek között 
(Kállai) copis János Pápai Páriz imre fiának, Ferencnek ajánlott 1647-es keltezé-
sű bázeli verses laudációja is, amely a nagynevű apának ugyancsak magasztaló 
sorokat szentel:

Ékes fejedelmink atyádat kévánták
Mint isten emberét nagynak állították, 
Hatalmas dolgokról mikoron hallották

Szellemi erejét szívekben csudálták
Mert ama nagy, erős hadi Férfiakat

Okos mesterséggel, mint annyi vadakat
Keskeny útra hajtott s megkapván magukat

Megfegyhetetlenül bedokta szájukat.
az atyád ilyen volt!9

Minden tiszteletünk Kállai copis János sorainak, egy alapvető tévedés azonban 
fellelhető bennük: Pápai Páriz imre könyve egyáltalán nem a „hatalmas dolgok-
ról” szólásnak köszönhette évszázadokon átívelő sikerét, széles körű, fejedelmi 
udvartól XiX. századi békési parasztportákig terjedő recepcióját, hanem igenis a 
benne megjelenített apró dolgoknak, köznapi realitásoknak, minden olvasóhoz 
való odahajolni tudásának. Bármilyen világhírre tett is szert, hogy egy teljesen 
ellentétes alkatú puritán írót említsek – az Újvilág abszurd termékenységű tollfor-
gató prédikátora, a saját tekintélyes papi dinasztiája miatt bizonyítási kényszerben 
szenvedő, több mint négyszáz művet alkotó cotton Mather egyetlen írása sem 
talált olyan lelkes befogadásra, mint Pápai Páriz imre egyszerűségében is halha-
tatlan remekműve. Már maga az alcím telitalálat: Keskeny út, Melyet, az embernek el-

7 Uo., 333.
8 Régi mag yarországi nyomtatványok (1636–1655), szerk. heltAi János, Bp., akadémiai, 2000, iii, 

452.
9 szinnyei József, Mag yar írók, Bp., 1893, ii, 111. a vers a volta Solemnia quae Nobilissimi et Clarissimi 

Vir D. FRANCISCI PARIZ de Papa (Bázel, 1674) című, tizenhét üdvözlő verset tartalmazó 
kiadvány 11–12. oldalán olvasható. rMK i. 2649.
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méjébe ütköző tsuda Gondolatoknak akadékibol, háboru elmélkedéseinek köveiből, és sokféle 
kételkedéseknek sürüjéből, a’ mennyire lehetett, ki-irtott PÁPAI PÁRIZ IMRE.10 ezt az 
alcímben szereplő metaforát, az istenhez vezető keskeny utat buzgón kigyomláló-
megtisztító szerző képét egy olvasni éppen csak tudó gazdaember is könnyűszerrel 
megérthette. Nagy Géza, az 1977-es kiadású Pápai Páriz Ferenc-szövegválogatás 
kísérőtanulmányának szerzője az akkori politikai kurzusnak megfelelően jócskán 
sarkít ugyan, amikor Pápai Páriz imre „nemesség-bíráló”11 hangját emlegeti, az 
azonban tény, hogy az általa is idézett, nemesekre és közrendűekre vonatkozó rész-
let nem annyira „demokratikus”, mint Nagy Géza mondja, hanem egészségesen 
plebejus szemléletet mutat, ami puritán szerzőink legjavát is meg- megkísértő, 
captatio benevolentiae-szerű, a korabeli hatalmasságokat megnyerő fordulatok helyett:

K az anyám hasában – is Nemes ember vóltam én?
F ne kérkedjél azzal: mert az isten nem kötötte magát senki nemességéhez
2. az isten alatson rendű embert szokott gyakrabban választani nagy dolgok-

nak végbevitelére. Ámós barompásztor vala, s Lelki Pásztorrá lőn. Éliséus az eke 
mellől hívattaték hogy szent Íllyésnek successora légyen. Jefte fattyú fiú vala, 
tsavargó vala; ’s az isten népének lőn az ellenségtől meg szabadító Hadnagyja: 
Bir. 11. Móses gyilkos vala, juhász vala; ’s az isten népének lőn egyiptomból ki-
vezető elől-járója, istennek kedves embere

3. Minden nagy rendnek, a’ legelső eleji, ha végére mehetnél, szegény avagy 
alatson rend volt.12

Pápai Páriz imre sikerének másik titka a közrendűeknek tisztességet adó szemléle-
te mellett az, hogy mindenkor jó érzékkel alakítja ki bibliásság és köznapi nyelvezet 
arányát. Olyannyira, hogy még akár a hittől távolabb élőkre is hatni tud. Nézzük 
például, hogyan bizonyítja, számos bibliai locus felsorolását követően isten létét: 

3. e’ világ’ alkotmányinak szép rendi mutatják, hogy légyen isten. Mert kitsoda 
igazgatja és rendeli azokat, ha az isten nem? az éltető állatok szolgálnak egymás-
nak; a’ fellegek szolgálnak az ide alávalóknak; az itt alatt termő párák és gőzölgé-
sek szolgálnak a’ fellegeknek: az égen a’ fényes nap az ő gyors menésével és kerü-
lésével; a’ Hóld változásival: a’ tsillagok ékes rendtartásukkal és ragyogó 
tsillámlásukkal, egymáshoz közel és távol lételekkel, ugyan ki-beszélik az isten-
nek hatalmát és ditsőségét…13

10 Jómagam az 1743-as debreceni, viski Pál-féle, szövegében változatlan kiadást használtam viola 
ernő és violáné Bakonyi ibolya, a csurgói református Gimnázium könyvtárosai jóvoltából.

11 PáPAi Páriz Ferenc, Békességet magamnak, másoknak, bev., jegyz. nAgy Géza, Bukarest, Kriterion, 
1977, 13.

12 PáPAi Páriz imre, Keskeny út, Debrecen, viski Pál, 1743, 112–113.
13 Uo., 4–5.
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a fenti idézet egyrészt a szerző természettudományos érdeklődésére és ismerete-
ire is rávilágít, továbbá egyik lehetséges magyarázatát adja annak, hogy fia, a mél-
tán nagy hírű Pápai Páriz Ferenc Pax corporis és Pax animae című könyveivel és 
egész munkásságával hogyan lehetett egyszerre a test és a lélek doktora, s e kettős, 
orvosi-teológusi pályaív hogyan lehetett nyilvánvaló apai örökség is. az idősebb 
és ifjabb Pápai Párizra egyaránt jellemző, ma holisztikusnak nevezett szemlélet a 
Keskeny út több részletében is felbukkan. Mégpedig oly módon, hogy e szemlélet 
szerves részévé teszi a teremtő létét ékesen bizonyító állatvilágot is; más szóval: 
katekizáló műve szövegébe beleépíti a maga, Miskolczi csulyak Gáspárénál ugyan 
kisebb, de ékes tanúságokkal szolgáló Eg y jeles vad-kert jét: 

vagyon-é több akadályod, melly miatt jutsz olly gondolatra, hogy e’ világot nem 
isten igazgatja? 

F. vagyon. FÉrGeK ÉS OKtaLaN ÁLLatOK.
K. Látom, hog y a’ barom és eg yéb oktalan állat semmit nem függ Istentől?
F. Nem jól látod: mert nintsen olly alávaló teremtett állat, melly nem engedne; 

ha az isten szólítja. el-jő a’ Féreg, a’ Béka, a’ tetű, a’ Bogár, a’ Sáska, az egér, a kí-
gyó, a’ tserebogár, a’ Hernyó; ha az isten küldi ezeket, azonnal el-jőnek, a’ mezei 
gyümöltsöknek elvesztésekre, az embereknek büntetésekre, mint az Égyiptomiakra. 
2 Mós.8. És mint a Héródest meg-emésztették a’ férgek. tsel. 12.

2.) Ha isten parantsolja, a’ Szamár emberi szózatot szól, mint a Bálám szamára, 
az úton meg-szólala és monda Bálámnak: Mit vétettem tenéked, hogy immár enge-
met háromszor vertél meg. 4 Mós. 22:28. 

3.) ellenben pedig: Ha az isten meg-tiltja , az eb sem mozditja-meg nyelvét, 
az-az nem ugat. Éjfélkor jöve-ki Égyiptomból az izrael népe nagy zörgéssel, 
tsatapatével, rakodással, költözködéssel; de az eb sem mozdítá meg nyelvét elle-
nek, természete kívül, kiváltképen éjtszakának idején. 2 Mós. 11: 7

4.) Ha az isten meg-tiltja; az éh Oroszlán nem bánthatja az embert, mint 
Dánielt nem bántá a’ veremben; noha azért vetették vala oda, hogy az Oroszlán 
el-szaggassa Dánielt. 6.14

a világhírű és ugyancsak „bestsellerkategóriás” John Bunyan írói céljaira vonatkoz-
tatva írja N. H. Keeble: „szórakozatni és tanítani” akar.15 Mi, magyarok csöndes 
büszkeséggel könyvelhetjük el, hogy Pápai Páriz imre – csaknem egy akkori em-
beröltővel megelőzve Bunyan több mint kétszáz nyelvre lefordított Zarándokját – 
mesterfokon töltötte be szórakoztatás és tanítás kettős küldetését, ily módon növel-
ve könyvének recepcióját, garantálva annak sokszori újrakiadását. 

14 Uo., 15.
15 N. H. KeeBle, The Literary Culture of Nonconformity in Later Seventeenth-Century England, athens, 

the University of Georgia Press, 1987, 150.
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e ta nítva-szó rakoztatás körébe a bibliai gyökerű s a kor relitásaiból vett példá-
zatok mellé a szerző – élénkítésül – bevon egy-egy gunyoros babona-cáfolatot is: 

K. Hideglelés ellen a’ Szent irásból jó-é valamit le-irni, és a’ betegnek nyakára 
kötni?

F. Nem jó. Mert az isten igéje nem testi betegségnek; hanem lelki betegségnek 
orvossága.16

Pápai Páriz imre a katekizálásnak is biztos érzékű mestere: az angolszász és a 
hazai puritán szerzőknél oly gyakori s gyakran kimódoltnak ható kérdés-felelet 
formát ő mindig élettel, természetességgel tölti meg: 

K. Holott az Isten erőt ád az embernek, hog y-hog y nem lehet részes azon embernek vétkében? 
F. az erő ’s mozdúlás, és egyéb természet szerént a’ testben istentől vagyon, 

és az nem bűn ő magában, mintszintén az oktalan állatban; de annak a moz dú-
lásnak il letlensége, rendetlensége, és fogyatkozása: az embertől vagyon tehát a’ 
bűn. Péld. okáért: Mikor a’ lopó ki-nyújtja a’ kezét a’ pénzre, az a’ kéznek ki-nyúj-
tása, a’ mennyiben a kéznek természet szerént való mozdúlása, kéznek ’s ujjaknak 
mozgatása az istentől vagyon az: mert ő általa élünk, mozgunk és vagyunk; jó 
eddig és nem bűn: de azon kéznek ki-nyújtásában való illetlenség tilalom ellen 
való rendetlenség, és abban való egyéb fogyatkozás, a’ lopónak szabad akaratjából 
vagyon; és bűn. tsel. 17:18.17 

Feltétlenül említésre méltó továbbá egy ugyancsak Pápai Páriz imre nevéhez köthe-
tő, írása befogadását megkönnyítő sajátosság. az, hogy a komoly exegézist olykor 
nem átallja anekdotaszerűen előadott kis bibliai közjátékokkal „lazítani, s az el-el-
fáradó olvasót a szöveg további tanulmányozására serkenteni. egy tipikus példa: 

K. a’ vén embernek szárába szállott az esze? F. Ugy itélnek vala noé felől-is, hogy 
tsak álmodta a’ vén ember a vizözönt, ’s azért késziti a’ bárkát; azonban a tsúfolók 
kinn veszének, Noé a’ bárkában meg-tartaték.18

elérkezünk ezek után (különböző hányattatásai, betegségei és rövid életideje mi-
att) egykönyvű szerzőnk19 egy további, ugyancsak olvasótáborát növelő kvalitásá-
hoz: a prózájának szövegéből is ki-kiragyogó költői tehetséghez, amelyről egyet-

16 PáPAi Páriz, Keskeny út, i. m., 20.
17 Uo., 26.
18 Uo., 46.
19 Minderről bővebben: herePei János, Adattár XVII. századi szellemi moz galmaink történetéhez, 

Bp.–Szeged, 1966, ii, 194–200.
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len ismert verse kapcsán már írtam.20 a hitet az emberi életben oly gyakran 
felváltó kételkedést Pápai Páriz az alábbi, poétai szépségű szavakkal írja le: 

F. Mint ’a gyümöltsfának termése, a’ sanyarú télnek hidegségében nem virágzik; 
de azért tellyességgel ki-nem szárad: igy a’ kísértetnek hévségében, és a’ keserves 
próbáknak sanyarú hidegségében meg-tsügged, meg-lassodik, és külső jeleire 
nézve nem virágzik; de azért, ha igaz hit, annak gyökerei az idvezülendő ember-
ből hóltig soha ki nem vesznek, hanem mihelyt a’ kisértetnek hévsége el-múlik, a’ 
keserves próbáknak hideg tele enged; mihelyt az isten az embernek szívében bé-
keséget szól, azonnal a’ hit ki-újúl, és külső jelenségekkel is ismét gyümöltsöztetvén 
ki-mutatja magát.21

távol áll tőlünk a puritán művek „feminista” olvasata, azonban Pápai Páriz imre 
széles körű recepciójának vizsgálata során legalább meg kell említenünk, hogy ő 
a férfiúi és leányasszonyi olvasók megnyerését egyaránt fontosnak tartotta. ezt 
bizonyítják alábbi sorai is: 

Mikor fiúi, ’s leányi indúlat vagyon benned az istennek szeretetihez, és fiúi ’s leá-
nyi bizodalom azon istennek jóvoltához…22

Herepei Jánostól tudjuk egyébként, hogy a Keskeny út egyik kiadása – egy 1671. 
január 7-én összeírt jegyzék tanúsága szerint – Bornemisza anna fejedelemasz-
szony radnóti könyvtárának is becses darabja volt; személyében egy főrangú női 
olvasó máris azonosítható.23 Ha pedig már a női olvasókról esik szó, engedtessék 
meg idéznünk a csurgói református Gimnázium „ókönyvtárának” viski Pál-féle 
debreceni kiadásából két, igen sokatmondó possessorbejegyzést. az egyiket egy 
két hónap híján kilencéves leányka, Szántó Ágnes írta ákom-bákom, verébfej be-
tűivel: „ez a kis köny[v] Szanto agnese, írtam eletemnek 8. esztendőjében és 300. 
haromszazadik napjaban.” Hogy e szűken kilencesztendős gyermek mit, mennyit 
értett meg Pápai Páriz szövegéből, nem tudhatjuk. egy azonban bizonyos: élete 
fontos eseményének tekintette e könyv birtoklását, s a már a Xvii. századi puri-
tán körökben is dívó szokás szerint – megbecsülvén az e világon kapott életidő 
minden percét – nem csupán évei, de napjai előszámlálását sem mulasztotta el, 
pontosan úgy, ahogyan e lelkiség legfontosabb szerzői tették.24 Ugyanebben a 

20 Petrőczi Éva, Pápai Páriz Imre, a mag yar puritánok „Szent Ambrusa” = Uő, „…mi lelkünknek élte-
tő abraka”: Tanulmányok a mag yar és angolszász vallásos irodalomból, Bp., Fekete Sas – Kre 
Puritanizmuskutató intézet, 2008, 32–42.

21 PáPAi Páriz, Keskeny út, i. m., 65.
22 Uo. 
23 herePei János, Könyvészeti tanulmányok, Kolozsvár, 1942, 49.
24 e szokásról részletsebben: Petrőczi Éva, „Kindertotenlieder” – a g yermekhalál ábrázolása puritán 
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csurgói Keskeny út-példányban található egy másik tulajdonosi bejegyzés, határo-
zott, szálkás, egyértelműen papi kéztől származó betűkkel: 

Jelnek mondattatik a’ kenyér és a’ bor az Úr vatsorájában, mert jegyzik a’ Krisz-
tusnak testét és vérét. Petséteknek pedig azért ’a hasonlatosságért, a’ melly vagyon 
’e két dolog között, melly által el-hiszem azt, hogy valamint a kenyeret és bort 
vészem, vészem ’a Krisztus testét és vérét-is hit által. Mit értesz az istennek 
jobján? Értem az ő mindenható erejét. Mit tészen ülni az istennek jobján? Min-
deneknél nagyobb ditsőségben lenni.

a bejegyző itt nem másolja le szolgai módon a Keskeny út XXiv., az úrvacsoráról 
szóló részét, hanem – meglehet, részben a szöveg ihlető hatására – inkább kiegé-
szíti. természetesen tudjuk, hogy az igazán beszédes possessor-bejegyzések az 
olvasás közben a szövegre reagáló, folyamatos marginális jegyzetek, azonban ez a 
néhány sor is tanúságtétel Pápai Páriz imre művének gazdagon rétegezett – a 
vizsgált példány esetében gyermektől érett korú lelkipásztorig terjedő – tulajdo-
nosi és olvasótáboráról. az előbbiekben egy leányka bejegyzését is idéztük. ez 
eszünkbe juttathatja a Keskeny út szövegének egyik abszolút csúcspontját, amely 
egyben a puritánokra jellemző családközpontúság és a gyermekekre mint ígéretes 
keresztyén palántákra figyelés ékes bizonyítéka. Az atyáknak ’s anyáknak magok 
viselésekről című fejezetből – talán megengedhető részrehajlással – az anyákat érin-
tő, egyszerre biológiai és spirituális elvárásokat idézzük: 

K. 1. Vétkezik-é az édes Anya, igaz elég ereje lévén reá, ha idegen dajkával szoptatja magzatját? 
F. igen-is vétkezik.
K. Bizonyitsd-meg ezt?
F. 1.) vétkezik ’a természet ellen. Mert az isten ’a természet által nem hijába 

adta az anyának a’ tejet, akár minémű rendű asszonyi-állat légyen.
2.) az anyai téjjel szívja a’ magzat az anyai szeretetet; nem tsuda tehát, ha 

némellyekben nintsen az annyához-való szeretet.
3.) ’a föld az ő termését, a’ fa az ő gyümöltsét; minden oktalan állat az ő te-

nyésztését: így az édes anya az ő gyermekét maga nevelje, éltesse, azt kívánja a’ 
természet. 

II. Vétkezik az édes Anya isten ellen.
Mert az emlők, és téjjel tellyes kebelek, isten áldása, vétek-hát meg-fojtani az 

isten áldását, nem akarván szoptatni. 1. Mós. 49:25. ellenben a’ téj nélkül való 
kebelek, istennek átka, ostora, vétek tehát szántszándékkal magára vonni az is-
tennek ostorát, nem akarván szoptatni. 

irodalmi művekben = Uő, Fél-szentek és fél-poéták: Epizódok a mag yar és angolszász puritán irodalomból, 
Bp., Balassi, 2002 (régi Magyar Könyvtár, tanulmányok, 5), 107–130.
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2.) Szent Pál-is ditséri az ollyatén asszonyi állatot, a’ ki magzatokat nevelt: nem 
ditséret tehát a’ ki mással nevelteti.

III. Vétkezik ’a példák ellen. 
Mósest, az édes annya szoptatta, nevelte, úgy igazgatá az isten. 2 Mós. 2. 
Sámsont, az édes annya szoptatta, nevelte, úgy igazgatá az isten. Bir. 13.
Sámuelt, az édes annya, anna asszony szoptatta, nevelte. i. Sam. 1: 22,23.
Dávidot, az édes annya szoptatta, nevelte: Sólt. 22:10.
K. tudsz-é több példát?
F. Mondok még kettőt: Sára, az Ábrahám felesége maga szoptatta isákot; Má-

ria, ő-maga szoptatta Jésust. Nézzed, a’ Sára gazdag asszony vala, mint-egy 
Fejdelem-asszony; Mária szegény aszszony vala, útjában vala; Mária ifjú, gyenge 
új aszszony vala: e két példával azért, mind szegény, mind ifjú, mind öreg, maga 
menthetetlen, valaki magzatját ereje lévén reá, maga nem szoptatja.25

a fenti részlet már csak azért sem hagyható ki e dolgozat példatárából, mert rávi-
lágít Pápai Páriz imre holisztikus, test és lélek dolgait együtt kezelő szemléletére, 
ugyanakkor rendkívüli beleérzőkészségére, természetes empátiájára is. Legutóbbi 
példánkban különbséget tud tenni a magzatuk táplálását önzésből megtagadni 
akarók, illetve a testben gyönge s így a szoptatásra alkalmatlan asszonyok között. 
e finom különbségtételt jól érzékelteti az „ereje vagyon reá” kifejezés, mely bizo-
nyítja: szerzőnk nem a haragvó, hanem az emberi gyengeségre, fizikai erőtlenség-
re megértő szeretettel tekintő isten képviseletében szól nagyszámú olvasójához. 
Példatárunkat fejezzük be egy meghökkentően „modern”, a korabeli valóságot is 
felidéző kis részlettel, amely Pápai Páriz imre metaforaalkotó készségét is bizo-
nyítja. Bibliás ember volt ugyan ő is, mint a puritán szerzők színe-java, de a túl-
hajtott igehelyhalmozással szemben ő gyakran kínált köznapi élethelyzetekből 
levonható tanulságokat is. Így többek között a Keskeny út 32., Az anyaszenteg yházról 
szóló fejezetében is: 

K. Én-is az eklésiának tagja vagyok?
F. Lehet. talám olly tagja vagy, minemű tagja az ember testének a’ fa-láb. Mi-

dőn a’ több tagok fájdalmat szenvednek, a’fa-láb nem szenved, mellynek okáért 
igaz tagnak nem tartatik: igy az eklésiában , valamelly ember egyező szívvel, lé-
lekkel, segítséggel nem viseli magát; sőt másnak-is kárt tészen, igaz tagnak nem 
tartatik.26

végezetül vizsgáljuk meg még egyszer a kérdést: mi áll a Keskeny út átütő sikerének 
hátterében? az eddig vázoltakon kívül nagy valószínűséggel az, hogy isten dicső-
ítésének három – J. i. Packer, a nemzetközi hírű puritanizmuskutató felosztása 

25 PáPAi Páriz, Keskeny út, i. m., 95.
26 Uo., 119.
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szerinti – színterén egyaránt hasznos, s esztétikai szempontból is magasan az át-
lag fölötti műnek bizonyult. e három istentiszteleti színtér (spheres of worship): 
1. nyilvános, a templomban (erről e könyv kapcsán nincsenek adataink) 2. házi, a 
családon belüli, 3. s végül a nem kevésbé fontos magányos olvasás.27 e kettő te-
kintetében a Keskeny út maradéktalanul betöltötte küldetését.

a Packer-féle szerepkörök a Keskeny út 1898-as, békési, véver Oszkár kiadásá-
ban megjelent, tóth Sándor által „modernizált” kiadásában hasonlíthatatlanul 
erőtlenebben, színtelenebbül valósulnak meg, az erősen rontott szövegváltozat 
következtében.28 tanúság lehet ez mindazon kiadások és kiadók számára, ame-
lyek – nem bízván a régi szövegek erejében – manapság is hasonló ügyetlenséggel 
át-átszabogatják vallásos irodalmunk olyan remekeit, mint – hogy csak egyetlen 
példát említsek – Medgyesi Pál Praxis pietatisa. tökéletesen egyet kell értenünk – a 
félrevezető és sértő „múmia” kitételtől eltekintve – a Debreceni Protestáns Lapban 
1898-ban megjelent, névtelenül közölt egykorú kritikával, amely így hangzik: „sa-
játos egy munka ez a maga nemében. Mintha valaki a múmiákat a Monasterli 
[korabeli divatdiktátor!] által szabott divatos ruhákba öltöztetné fel. Így e mű se 
nem Pápai Páriz imréé, se nem tóth Sándoré.”29 a Kre Puritanizmuskutató 
intézetének hamarosan induló Medgyesi Pál Puritán Kiskönyvtárának munka-
társai mindent elkövetnek azért, hogy egyetlen kiadványuk/kiadványunk se jut-
hasson a jószándékkal, de kevés stílusérzékkel felhígított s e formájában már pu-
ritán bestseller státuszát is elveszített Keskeny út szomorú sorsára. Bár korunkat 
– sok egyéb mellett – az anyanyelvi érzékenység végzetes elszürkülése is sújtja, 
bízzunk annyira a reménybeni Olvasókban, hogy megtiszteljük őket kegyességi 
irodalmunk kincseinek közérthető helyesírású, de szöveghű kiadásaival.

27 a hármas istentiszteleti színtér részletes elemzése: J. i. PACKer, The Puritan Approach to Worship 
= Puritan Papers, 1963–1964, ed. by J. i. PACKer, foreword by robert goDfrey, Phillipsbury, P 
and r, 2001, iii, 3–21.

28 PáPAi Páriz imre, Örökéletre vezető keskeny út, 8., átdolg. kiadás, átdolgozta tóth Sándor, Békés, 
véver Oszkár, Békés, 1898.

29 Debreceni Protestáns Lap, 18(1898), 120. Szerző nélküli szerkesztőségi közlés, az Irodalom 
rovatban. az idézet helyének pontosítását Fekete csabának köszönöm. 
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